
30

aparatura i technika

Apa rat Mo sa ic HP za wie ra la ser er bo wo-
-szkla ny emi tu ją cy im pul sy pro mie nio wa nia
o dłu gość fa li 1550 nm i bar dzo pre cy zyj ny ska -
ner ste ro wa ny kom pu te rem. Jest to la ser
o dzia ła niu nie a bla cyj nym, fra ksyj ny. La ser 
Mo sa ic HP sto so wa ny jest w sze ro kim za kre sie
za bie gów z za kre su me dy cy ny este tycz nej oraz
ko sme to lo gii. 

Co odróż nia la ser Mo sa ic HP od in nych 
la se rów frak syj nych?

La se ry fra ksyj ne (za rów no abla cyj ne, jak
i nie a bla cyj ne) znaj du ją sze ro kie za sto so wa nie
w me dy cy nie este tycz nej. Me to dą frak syj ną,

oprócz la se ra er bo wo-szkla ne go, pra cu ją tak że
la se ry CO2 (10600 nm) oraz Er:YAG (2940 nm).
Nie mniej jed nak la ser er bo wo-szkal ny jest zna -
czą co róż ny za rów no od la se ra CO2, jak
i Er:YAG. Ener gia la se ra Mo sa ic HP nie jest po -
chła nia na w zna czą cym stop niu przez wo dę, dla -
te go nie po wo du je on od pa ro wa nia na skór ka
i skóry wła ści wej – na le ży do gru py la se rów nie -
a bla cyj nych w prze ci wień stwie do la se rów CO2

i Er:YAG. Je go wiąz ka pe ne tru je głę bo kie war -
stwy skóry wła ści wej (300-2000 �m), two rząc
kon tro lo wa ne „ko lum ny” ter micz nych uszko dzeń
skóry o śre dni cy 100-500 mi kro me trów. Tem -
pe ra tu ra w obrę bie stref kon tro lo wa ne go ter -
micz ne go uszko dze nia skóry wy no si 55-56OC.

Wiąz kę la se ro wą pre cy zyj nie okre śla ją ta kie pa ra me try jak mo no -
chro ma tycz ność, in ten syw ność, ko he ren cja i ko li ma cja, które ma ją
istot ne zna cze nie dla efek tów wy wo ła nych w tkan kach. Zaś o za sto so -
wa niu la se ra de cy du je przede wszy st kim dłu gość fa li emi to wa nej
wiąz ki oraz jej moc lub ener gia im pul sów. W za leż no ści od dłu go ści 
fa li wiąz ka la se ro wa jest se lek tyw nie po chła nia na (lub nie) przez pod -
sta wo we chro mo fo ry skóry, do których na le żą wo da, he mo glo bi na
i me la ni na. Wy bór ro dza ju la se ra na le ży do le ka rza spe cja li sty.
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Głę bo kość oraz śre dni ca po wsta łych „ko -
lumn” ter micz nych uszko dzeń skóry za le ży od
ener gii oraz cza su trwa nia im pul su la se ro we go.
Dwie me to dy apli ka cji im pul su (dy na micz na
i sta tycz na) za pew nia ją do sko na łe efek ty te ra -
peu tycz ne. Na za bie gi tym ty pem la se ra de cy -
du ją się pa cjen ci czyn ni za wo do wo, dla których
ogrom ne zna cze nie ma szyb kość go je nia skóry
i krót ki czas re kon wa le scen cji.

Dzia ła nie la se ra

Wy so ka tem pe ra tu ra uzy ski wa na w obrę -
bie skóry wła ści wej po wo du je ob kur cza nie
biał ko wych wią zań krzy żo wych włókien ko la -
ge nu oraz ter micz ną sty mu la cję fi bro bla stów do
pro duk cji no wych włókien. Po wy go je niu skóra
jest bar dziej ela stycz na i ję dr na. Efekt ten na ra -
sta w cza sie po przez po stę pu ją cy pro ces 
no wo two rze nia struk tur włók ni stych w skórze.

Dru gi etap pro ce du ry za bie go wej, tzw. pe -
e ling dy na micz ny, po wo du je roz lu źnia nie wią zań
mię dzy ko mór ko wych na skór ka, który ule ga kon -
tro lo wa ne mu złu szcza niu bez pro ce su od pa ro -
wa nia. Skóra po kry wa się świe żą, zdro wą war -
stwą na skór ka, nada ją cą jej bla sku i świe żo ści.

W przy pad ku blizn i roz stę pów dzia ła nie 
la se ra moż na podzie lić na po wierz chow ne od -
dzia ły wa nie na na skórek oraz na głę bo ką, ter -
micz ną prze bu do wę tkan ki łącz nej. Ni szczo ne
są sta re włók na po zba wio ne upo rząd ko wa nej
struk tu ry oraz pra wi dło we go ukła du wią zań
krzy żo wych. Roz lu źnia nie i two rze nie pra wi -
dło wych struk tur w kon se kwen cji do pro wa dza
do prze bu do wy bli zny, która sta je się bar dziej
ela stycz na, spły co na i mniej wi docz na. 

In dy wi du al ny do bór pa ra me trów

Pod sta wą do bo ru daw ki (gę sto ści za a pli ko -
wa nej ener gii) jest pra wi dło wa dia gno za skóry:
oce na pro ble mu, zdol no ści re ge ne ra cyj ne oraz
wraż li wość skóry na bodź ce ze wnę trz ne.

Więk sza daw ka ener gii za sto so wa nej w za bie gu
wią że się z dłuż szym cza sem re kon wa le scen cji,
co tak że jest bra ne pod uwa gę w do bo rze pa -
ra me trów w ce lu opty ma li za cji cza su go je nia
i do sto so wa nia go do moż li wo ści cza so wych
pa cjen ta. Wy so kie daw ki umoż li wia ją uzy ska nie
szyb szych efek tów te ra pii, co wa run ku je licz ba
za bie gów w se rii oraz czas mię dzy za bie ga mi. 

Skóra po za bie gu jest chro nio na na tu ral -
nym opa trun kiem z ko mórek na skór ka, które
przy tym la se rze  nie ule ga ją zni szcze niu. Dla te -
go już 24 go dzi ny po za bie gu mo że my mówić
o „za go je niu” się skóry. Jed nak pa cjent do peł -
nej ak tyw no ści mo że wrócić dopiero po 2-3
dniach. Wów czas na do brze na wil żo ną skórę
mo żna na kła da ć ma ki jaż. Po nie waż za bieg pro -
wa dzo ny jest me to dą nie a bla cyj ną, to każ dy ro -
dzaj ce ry kwa li fi ku je się do za bie gu. Przy od po -
wie dnim do bo rze pa ra me trów i sto so wa niu się
po za bie gu do za le ceń le ka rza ry zy ko wy stą pie -
nia efek tów ubocz nych jest mi ni mal ne. 

Za le ty za sto so wa nia nie a bla cyj nej 
punk to wej fo to ter mo li zy skóry

Pod czas jed ne go za bie gu do cho dzi do
uszko dze nia 5-20% po wierzch ni za bie go wej
skóry, co skra ca czas go je nia i mi ni ma li zu je ry -
zy ko po wi kłań. Po wierzch nio wa war stwa skóry
– nie uszko dzo ny w za bie gu na skórek – po zo -
sta je na tu ral nym, naj lep szym opa trun kiem dla
go ją cej się skóry wła ści wej.

Pro ble my kwa li fi ku ją ce pa cjen ta do za -
bie gów la se rem Mo sa ic HP

Sy stem Mo sa ic HP wy mu sza re ge ne ra cję
i prze bu do wę tkan ki łącz nej. Dzia ła na po zio -
mie na skór ka i skóry wła ści wej. Wpły wa na ko -
lo ry sty kę i wła ści wo ści bio me cha nicz ne skóry.
Spły ca bli zny o róż nej etio lo gii: po trą dzi ko we,
po u ra zo we i opa rze nio we. Sto so wa ny jest tak -
że w ce lu po pra wy struk tu ry ke lo i dów oraz
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blizn hi per tro ficz nych. Zmniej sza na stęp stwa
fo to sta rze nia skóry – hi per ke ra to zę, prze bar -
wie nia, zmar szcz ki. Od świe ża skórę, nada jąc jej
mło dy i zdro wy wy gląd.

Szcze gól nie do bre efek ty ob ser wu je się
w te ra pii blizn i roz stę pów o lo ka li za cji in nej niż
twarz. Skóra twa rzy cha rak te ry zu je się do sko -
na ły mi wła ści wo ścia mi go ją cy mi, prze bie ga ją cy -
mi spraw niej niż na po zo sta łych ob sza rach cia -
ła. Po sia da naj więk szą licz bę z mie szków wło -
so wych wa run ku ją cych szyb kie i pra wi dło we
go je nie. Ża den ob szar cia ła ludz kie go nie re ge -
ne ru je się tak szyb ko jak skóra twa rzy, dla te go
tak waż ne jest umie jęt ne do bie ra nie za bie gów
do zdol no ści re ge ne ra cyj nych skóry. Czę sto
za bie gi abla cyj ne nie są wska za ne na pew nych
ob sza rach cia ła, po nie waż ist nie je za gro że nie
dłu gim go je niem się skóry, obar czo ne ry zy kiem
po wi kłań.

Prze ciw wska za nia do za bie gu

Za bie gów nie wy ko nu je się w przy pad ku
skłon no ści do po wsta wa nia ke lo i dów, u ko biet
w cią ży oraz u osób z ak tyw ną cho ro bą no wo -
two ro wą. Do cza so wych prze ciw wska zań 
na le żą ak tyw ne in fek cje bak te ryj ne, grzy bi cze
i wi ru so we skóry, przyj mo wa nie le ków im mu -
no su pre syj nych, re ti no i dów lub sub stan cji fo to -
u czu la ją cych. Przed za bie giem nie na le ży wy -

ko ny wać sil nych pe e lin gów me cha nicz nych
i che micz nych, a tak że trze ba chro nić skórę
przed słoń cem. Wszy st kie czyn ni ki dys kwa li fi -
ku ją ce pa cjen ta z za bie gu oma wia ne są na kon -
sul ta cji po prze dza ją cej za bieg.

La ser Mo sa ic HP to bez piecz ny nie a bla cyj -
ny sy stem dla każ de go ob sza ru cia ła. Do sko na -
le spraw dza się w te ra pii roz stę pów oraz skóry
po zba wio nej ję dr no ści. Do za bie gów kwa li fi ku -
ją się świe że oraz sta re roz stę py, choć w przy -
pad ku tych pierw szych osią ga się lep sze efek ty
te ra peu tycz ne. 

Pa ra me try za bie go we do bie ra ne są in dy wi -
du al nie, na pod sta wie sta nu wyj ścio we go
skóry, zdol no ści re ge ne ra cyj nych ob sza ru 
za bie go we go oraz dłu go ści cza su re kon wa le -
scen cji, na ja ki mo że so bie po zwo lić pa cjent.
Za bie gi wy ko nu je się w se riach, licz ba za bie -
gów oraz czas mię dzy ni mi są usta la ne in dy wi -
du al nie.

Pod su mo wa nie

Za bie gi z uży ciem la se ra er bo wo-szkla ne -
go są uwa ża ne za jed ne z bez piecz niej szych za -
bie gów sto so wa nych na ob sza rze ca łe go cia ła,
wią żą się z ni skim ry zy kiem po wi kłań oraz wy -
so ką sku tecz no ścią w wal ce ze sta rze niem, bli -
zna mi, roz stę pa mi oraz in ny mi pro ble ma mi
skóry na tu ry este tycz nej.


